
Ustalenie wymagań programowych w obrębie poszczególnych poziomów  

oraz zastosowanie ich w określonych ocenach osiągnięć uczniów 

 

1. Wymagania ponadprogramowe (wykraczające) 

 

Na ocenę CELUJĄCĄ uczeń: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 

 Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ. 

 Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się 

terminologią przedmiotową i inną. 

 Angażuje się w prace pozalekcyjne (np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce 

katechetyczne itp.). 

 Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej. 

 Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi 

żadnych zastrzeżeń. 

 Wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania 

edukacyjne; jego praca jest oryginalna i twórcza oraz wskazuje na dużą 

samodzielność.  

 Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę celującą. 

 

2. Wymagania dopełniające 

 

Na ocenę BARDZO DOBRĄ uczeń: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej. 

 Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem 

nauczania religii. 

 Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ. 

 Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela. 

 Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi. 

 Odznacza się pełną znajomością pacierza. 

 Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe. 

 Aktywnie uczestniczy w religii. 

 Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej. 

 Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem. 

 Odpowiedzialnie włącza się w dynamikę i przeżycia roku liturgicznego. 

 Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez nauczyciela 

programem nauczania; osiągnięcia ucznia należą do złożonych i wymagających 

samodzielności. 

 Inne możliwości indywidualne ucznia promujące ocenę bardzo dobrą. 

 

3. Wymagania rozszerzające 

 

Na ocenę DOBRĄ uczeń: 

 Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej. 

 Opanował materiał programowy z religii. 

 Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi. 

 Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska 

inspirowane przez nauczyciela. 



 Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych. 

 Wykazuje się dobrą znajomością pacierza. 

 W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe. 

 Korzysta z pomocy dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych (podręcznik, zeszyt 

ucznia i inne). 

 Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii. 

 Jest zainteresowany przedmiotem. 

 Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości. 

 Postawa ucznia nie budzi wątpliwości. 

 Stara się być aktywnym podczas lekcji. 

 Wiadomości i umiejętności ucznia przewidziane programem nauczania nie są pełne 

dla danego etapu nauczania, ale wiele umiejętności ma charakter złożony i 

samodzielny.  

 Inne osiągnięcia indywidualne ucznia promujące ocenę dobrą. 

 

4. Wymagania podstawowe 

 

Na ocenę DOSTATECZNĄ uczeń: 

 Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności. 

 Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii. 

 Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi. 

 Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska                

z pomocą nauczyciela. 

 Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy 

nauczyciela. 

 W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy. 

 Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi. 

 Wykazuje się podstawową znajomością pacierza. 

 W zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych. 

 Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem. 

 Wiadomości i umiejętności ucznia są na poziomie podstawowych wiadomości                              

i umiejętności przewidzianych programem nauczania dla danego etapu; wiadomości                   

i umiejętności należą do przystępnych, o średnim stopniu złożoności i wystarczą do 

pomyślnego dalszego uczenia się.  

 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną. 

 

5. Wymagania konieczne 

 

Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń: 

 Opanował konieczne pojęcia religijne. 

 Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych. 

 Prezentuje mało zadowalający poziom postaw i umiejętności. 

 Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień. 

 Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk. 

 Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela. 

 Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny 

styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu się. 

 Prowadzi zeszyt ucznia. 



 Ma problemy ze znajomością pacierza. 

 Wykazuje poprawny stosunek do religii. 

 Opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla 

danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, 

proste                           i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i 

pozaszkolnym.  

 Inne możliwości indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą. 

 

6. Ocena NIEDOSTATECZNA 

 

Uczeń: 

 Wykazuje rażący brak wiadomości programowych. 

 Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami. 

 Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk. 

 Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy. 

 Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy. 

 Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi. 

 Nie wykazuje się znajomością pacierza. 

 Nie posiada zeszytu ucznia lub dość często nie przynosi go na lekcję. 

 Lekceważy przedmiot. 

 Opuszcza lekcje religii. 

 Inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną. 

 

 Wszystkie inne ustalenia znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania 

obowiązującym w szkole oraz w zasadach oceniania opracowanych przez Komisję 

Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przedmiotowy system oceniania z religii dla gimnazjum w 

Pietrowicach Wielkich 

Program oraz podręcznik 

Zajęcia edukacyjne z religii katolickiej w gimnazjum im. A. Fiedlera oparte są na programach 

ogólnopolskich: 

 Klasy 1 i 2 oraz 3, Program nauczania religii: „Pójść za Jezusem Chrystusem” nr AZ-3-

01/10 z 09.06.2010 r. 

W trakcie zajęć stosowane są podręczniki: 

 Podręcznik:  Klasa I gimnazjum, „Spotkanie ze Słowem”,    

 Podręcznik: Klasa II gimnazjum, „Jestem z Wami”,  

 Podręcznik: Klasa III gimnazjum, „Chodźmy razem”   

Cel i przedmiot oceny z religii 

„Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela 

religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań edukacyjnych wynikających z Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę 

Podstawę. 

Ocenianiu nie podlegają praktyki religijne.” (Zasady Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych z Religii 

Rzymsko-Katolickiej w Szkołach, § 2. p.2-3) 

Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia z religii ma na celu: 

 Systematyczne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz 

o postępach w tym zakresie 

 Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju 

 Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce 

 Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia 

 Umożliwienie nauczycielom religii doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

W przypadku religii ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 



 Formułowanie przez nauczycieli religii wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z tych zajęć 

 Ocenianie bieżące i ustalanie ocen śródrocznych, według skali i w formach przyjętych w 

danej szkole 

 Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

 Ustalanie ocen rocznych, według ustalonej skali 

 Ustalanie warunków i trybu uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana 

 Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zgodnie ze szczegółowymi 

warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego, określonymi w Statucie Szkoły. 

Wymagania na poszczególne oceny semestralne i roczne 

Celująca 

 Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą 

 Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza swój poziom 

edukacyjny 

 Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej 

 Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie przedmiotem oraz stosunek do 

przedmiotu są bez zarzutu oraz wzorem dla innych 

 Poznane wiadomości oraz umiejętności stara się wprowadzać w życie 

 Posiada inne indywidualne osiągnięcia promujące go na tę ocenę 

Bardzo dobra 

 Uczeń spełnia wymagania na ocenę dobrą 

 Opanował pełny zakres wiedzy oraz przyswoił sobie umiejętności właściwe dla swojego 

poziomu edukacyjnego 

 Posiada pełną znajomość podstaw katechizmu 

 Wzorowo prowadzi zeszyt z notatkami i zadaniami domowymi 

 Aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 Jego postawa i praca na lekcji nie budzi zastrzeżeń 

 

 

Dobra 

 Uczeń spełnia wymagania na ocenę dostateczną 

 Opanował wiedzę religijną w zakresie swojego poziomu edukacyjnego w stopniu dobrym 



 Wykazuje się dobrą znajomością przekazywanych treści 

 Podczas lekcji posiada podręcznik, zeszyt czy Pismo Święte 

 Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach 

 Jest zainteresowany przedmiotem 

 Jego postawa i praca na lekcji nie budzi zastrzeżeń 

Dostateczna 

 Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą 

 Opanował łatwe i całkowicie konieczne wiadomości, postawy oraz umiejętności 

 Wykazuje się dostateczną znajomością katechizmu 

 W zeszycie występują sporadyczne braki notatek lub prac domowych 

 Cechuje się przeciętną aktywnością i systematycznością oraz zainteresowaniem 

przedmiotem 

Dopuszczająca 

 Uczeń opanował podstawowe pojęcia i prawdy wiary 

 Prezentuje mało zadowalający poziom wiedzy i umiejętności 

 Prowadzi zeszyt, w którym często występują braki notatek i prac domowych oraz posiada 

podręcznik 

 Ma problemy z opanowaniem treści z katechizmu 

 Ma poprawny stosunek do religii 

Niedostateczna 

 Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności 

 Nie posiada zeszytu ani podręcznika lub nie przynosi ich na lekcje 

 Okazuje lekceważący stosunek do przekazywanych wartości oraz treści 

 Nieodpowiednio zachowuje się na lekcji wobec swoich kolegów i koleżanek 

 Nieodpowiednio zachowuje się wobec nauczyciela i utrudnia lub uniemożliwia 

prowadzenie zajęć 

 Celowo opuszcza lekcje religii lub notorycznie się na nie spóźnia 

Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

 Prace klasowe lub sprawdziany  

 Kartkówki  

 Zeszyt  - 2 razy w roku (estetyka prowadzenia zeszytu oraz notatki) 

 Odpowiedzi ustne, interpretacja tekstów źródłowych 

 Praca ucznia na lekcji  

 „Pamięciówki” – elementy katechizmu  



 Zadania dodatkowe dla uczniów chętnych 

 Udział uczniów w konkursach tematycznie związanych z religią oraz praca ucznia na 

rzecz szkoły i środowiska  

 Aktywność ucznia na lekcji  

Metody oceniania 

Oceny cząstkowe oraz klasyfikacyjne za semestr i roczne ustala się w stopniach wg następującej 

skali ocen: 

 

Pełne brzmienie 
Oznaczenie cyfrowe Skrót 

Celujący 6 cel 

Bardzo dobry 5 bdb 

Dobry 4 db 

Dostateczny 3 dst 

Dopuszczający 2 dps 

Niedostateczny 1 nast. 

W przypadku punktowego oceniania prac pisemnych przyjmuje się następujące kryteria 

procentowe: 

 

Kryteria oceny prac pisemnych 

w (%) 

Ocena cyfrowa 

100 6 

99 - 86 5 

85 - 71 4 

71 – 51 3 

50 -40 2 

39 - 0 1 

Przy ocenach cząstkowych dopuszczalne jest stosowanie znaków: „+”, „-”. 

Ocena za II semestr uwzględnia całoroczną pracę ucznia. 

Jolanta Koterba – nauczyciel religii 

 


